
Estarão abertas de 12 a 19 
de março as inscrições para a 
formação do Clube da Leitura: 
a gente catarinense em foco. 
Para participar basta acessar 
o endereço www.pmf.sc.gov.
br/entidades/educa, no link 
Formação Permanente. O curso 
é voltado para bibliotecários 
e professores de Ensino 

Fundamental e tem como 
objetivo formar articuladores nas 
escolas básicas e desdobradas 
para desenvolverem o projeto.  O 
Clube é constituído por leitores 
e mediadores de leitura e visa 
promover o acesso a produções 
literárias para o público infantil 
e juvenil de Santa Catarina.
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A Biblioteca Barreiros Filho 
está abrindo várias oficinas para a 
comunidade, entre elas yoga, jiu-
jitsu, axé, coral, artesanato, street 
dance e teatro. Os cursos iniciam em 
março e são voltados para todas as 
faixas etárias. As inscrições podem 

ser feitas na biblioteca, que fica 
localizada à Rua João Evangelista da 
Costa, 1160, Bairro de Fátima. Mais 
informações podem ser obtidas no 
site www.pmf.sc.gov.br/entidades/
bmpbf .

 O programa “Escola Aberta 
para a Cidadania” tem como 
objetivo repensar a instituição de 
ensino como espaço alternativo para 
o desenvolvimento de atividades.  
 Dentre as 15 escolas que 
compõem o programa, a Escola 
Básica Maria Conceição Nunes, no 
Rio Vermelho, é um dos destaques 
por conta da oficina de patinação. 
O projeto desenvolvido pela 
Federação Catarinense de Hóquei 
e Patinação, desde novembro de 

2011, está de volta com o início 
do ano letivo. A oficina acontece 
aos domingos, das 10h às 12h na 
unidade.
 Além da patinação, a EB 
Maria Conceição Nunes oferece 
mais 14 opções de oficinas 
durante os fins de semana, como 
capoeira, artes marciais, danças, 
teatro, basquete e futsal. Maiores 
informações no telefone: 3234-
8557, com os coordenadores 
Jefferson e Enedir.
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 De segunda a sexta-feira 
(5 a 9/03) a rede municipal 
de ensino em parceria com a 
Secretaria  de  Saúde realiza a 
Primeira Semana de Mobilização 
da Saúde na Escola. Para este ano, 
o tema escolhido foi prevenção 
à obesidade, que deverá ser 
trabalhado pelas escolas. 
 Dentre as diversas 
atividades elaboradas, todas 
as unidades  terão um objetivo 
em comum:  coletar dados 
antropométricos, como peso 
e altura, de todos os alunos, 

principalmente na faixa etária 
de seis a dez anos.  A partir 
disso, os dados serão cadastrados 
no Sistema Integrado de 
Monitoramento Execução e 
Controle, do Ministério da 
Educação, e vinculados à 
matrícula do aluno como base 
para acompanhamento individual 
a longo prazo.   
 Todas as 36 unidades 
educativas do ensino fundamental 
irão participar, através do 
Programa Saúde na Escola, 
existente na rede desde 2008. 

Biblioteca Barreiros Filho promove 
cursos e oficina para todas as idades

Clube da Leitura realiza formação
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Ser Mulher
Sueli Andrade (Poetisa das Marés)

Ser mulher é ser flor em profusão!
Geramos a vida dos que farão
o mundo de amanhã
ser um só coração.
Formamos filhos e pessoas 
para construírem um espaço planetário em paz,  
onde todos possam ser felizes e amorosos,
sem medo, sem arrogância, sem vingança.
Mulheres! Vamos ser pontes que unem pessoas e 
lugares,
com amor,  amizade, bondade, generosidade, 
humildade, esperança, perdão e solidariedade. 
Vamos, estes valores, firmar para,
em nosso ser, deixá-los enraizar.
Vamos ser aquelas que dão o exemplo, 
Que estimulam o crescimento, sem perda de tempo,
que secam as lágrimas dos sofredores e dos oprimidos,
que abrem caminhos eliminando os espinhos,
que contornam, com paciência,  os problemas e 
empecilhos, 
com oração e muita fé, sem desanimar,
porque sabemos que nosso Deus é o Deus do impossível
e está sempre, dia e noite, a nos cuidar.

  Já começaram as inscrições para 
a primeira edição do “Prêmio Professor 
Nota Dez”, da Secretaria de Educação 
de Florianópolis.  Os profissionais da 
rede municipal poderão se inscrever até 
o dia 14 de abril, no endereço  eletrônico: 
www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/.  
 A documentação necessária deverá 
ser entregue no Centro de Educação 
Continuada – CEC, localizado à Rua 
Ferreira Lima, 82, Centro de Florianópolis.
O evento é voltado para os professores 
que se destacaram em 2011 na melhoria da 
qualidade da educação, seja na realização 
de experiências educativas, inovadoras 
e transformadoras, seja na atuação do 
atendimento aos alunos,  ou na representação 
dos valores da prefeitura , como respeito 

aos servidores, comportamento ético e 
capacidade  profissional.   São  aceitos trabalhos 
nas modalidades individual e coletiva.
 A premiação ocorrerá no dia 11 de 
maio em sessão solene na Câmara Municipal 
de Vereadores.  Além de conceder medalha 
e diploma, o prêmio vai permitir aos 
professores a participação gratuita em feira, 
seminário, congresso ou evento similar na 
área da Educação em território nacional.
 A comissão que fará a análise e a seleção 
dos projetos será composta pela equipe de 
coordenação pedagógica e de supervisão de 
ensino da Secretaria Municipal de Educação, 
e pelos vereadores Erádio Gonçalves, 
Márcio Souza e Celso Sandrini, indicados 
pela Câmara Municipal de Florianópolis.

 No período de 12 a 18 de março 
ocorrerão as inscrições para o Seminário: 
Relações de Trabalho e o Desempenho 
profissional, da SME. É só acessar o 
endereço eletrônico :  pmf.sc.gov.br/
entidades/educa/. Podem se inscrever 
integrantes das Comissões de Avaliação 
das Unidades Educativas, Coordenadores 
de ONG’s, Coordenadores da EJA e 
Assessores Pedagógicos das Diretorias 
de Ensino.
 O evento será realizado de 20 a 
21 de março no Auditório Antonieta 
de Barros, na Assembleia Legislativa. 
O Seminário abordará a avaliação 

de desempenho profissional acerca 
das relações de trabalho e os papeis 
profissionais desempenhados no 
ambiente educativo.
 Serão palestrantes Diana 
Carvalho de Carvalho, professora do 
Departamento de metodologia do Ensino 
e do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UFSC, Catarina de Fátima 
Gewehr, professora e pesquisadora 
na área de psicologia do trabalho na 
Universidade Regional de Blumenau e 
Carlos Alberto Pereira de Castro, juiz do 
trabalho e mestre em ciência jurídica. 

 
Ser MULHER é, sobretudo, estar presente 
na construção de um Brasil melhor, exigindo 
visibilidade, equidade e justiça social. Ser 
MULHER é ser e estar inteira, consciente de 
seus direitos e deveres, orgulhando-se de sua 
condição. Parabéns a Você, Mulher.

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, 
Secretário Municipal de Educação

Ser mulher

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/
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08 de março
Dia Internacional da Mulher

Educação realiza Seminário sobre relações 
de trabalho e  desempenho profissional 

Iniciam inscrições para o Prêmio 
Professor Nota 10


